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Bedienungsanleitung

Gewicht: 9 bis 36 kg

Alter:       4 bis 12 Jahre

MultiRelax AERO Fix 
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Bedienungsanleitung                    D

Instruction Manual                GB

Sahipleri kılavuzu         TR

A Başlık
B Omuz kemer kılıfı
C Kemer takma uçları
D Kemer tokası
E Kılıf
F Kemer ayar mekanızması üstü kılıfı
G 5 nokta emniyet kemeri
G1 Kemer geçme yeri
G2 Omuz kemeri
G3 Yanlardan gelen kemerler
G4 Toka kemeri
G5 Kemer çıkıntısı
GV Kemer uzunluk ayarı
GII, GIII Kemer geçme yeri 15-36kg arası için
H Başlık ayar mandalı
I İsofi x
IA Isofi x bağlantı kancaları

Gurup I, II, III,  9-18kg Yaş Gurubu, (4 bis 12 Jahre)
MultiRelax AERO Fix
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IE Isofi x ayar dügmesi
IK Isofi x bağlantı çubukları ucu
IM Isofi x bağlantı çubukları
IT Isofi x kilit açma yeri
K Oturma pedi
L Araç üst kemer
M Araç alt kemer
N Araç kemer takma ucu 
O Araç kemer tokası
PG Pozisyon ayarı
R Kemer demiri
S Montaj anlatım resmi
SG Omuz kılıf takma yeri
ST Koltuk kısmı
TT Top tether
U Sırtlık
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1. 9-18kg Yaş Gurubu

1.1 HEYNER® MultiRelax Aero Fix Kullanımı

HEYNER® MultiRelax AERO Fix  i tercih etiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen doğru montaj için yeterli zaman ayırın. Maksimum güvenlik ve konfor 
sadece doğru montaj ile sağlanmaktadır. Kullanma kılavuzunu daima koltuk ile 
birlikte bulundurmalısınız.

HEYNER® MultiRelax AERO Fix oto koltuğu 3 farklı montaj için test edilmiştir;

• ISOFIX ve Top tether ile ''Universal'' G1 (9-18kg)
• Aracın 3 nota emniyet kemeri ile ''Universal'' GII,III (15-36kg) 
• Isofi x ve aracın 3 nokta emniyet kemeri ile GII-III (15-36kg) 
  ''Semi Universal''

ISOFIX ve top tether ''Universal'' izinlere tabidir,bunun için koltuğu yalnızca uy-
gun araçlarda kullanmalısınız. Lütfen aracınızın tipini bunun için kontrol ediniz.

HEYNER® oto koltukları avrupa güvenlik sertifi kası ECE R44/04 e göre üretil-
miştir ve koltuktaki herhangi bir değşiklikte bu özelliğini kaybeder.

Koltuğun montajı sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır.

1.2 Çocuğun Büyüklügüne Göre Ayarlama

1.2.1. Ön Hazırlık 

HEYNER® MultiRelax AERO Fix  Heyner MultiRelax Aero Fix oturma pedi (K) ile 
donatılmıştır.

Oturma pedi küçük çocuklar için kullanılmalıdır, bu pedi 
18kg a kadar veya çocuğunuz kemerler ile bağlanmak için 
koltua sığmayana kadar kullanmanızı tavsiye ederiz.

1.2.2 Başlığın yükseklik ayarı (A) ve Omuz kemerlerinin 
(G2) çocuğun boyuna göre ayarlanması

Sadece doğru başlık ayarı maksimum güvenlik sağlar. 
Başlık yüksekligini ayarlarken 5 nokta emniyet kemerinin
(G)omuz yüksekliğinden geçmemesine dikkat ediniz. 
Kemerler ne çocuğun arkasından bede kulak mesafe-
sinden geçmemelidir.

Başlığı başlık ayar mandalı (H) sayesinde ayarlayabilir-
siniz. Başlık yüksekliğini istediğiniz seviyeye getirdiği-
nizde başlık ayar mandalını serbest bırakınız.

Başlık 10 farklı yüksekliğe ayarlanabilir. Grup 1 de 5 
farklı yüksekliğe ayarlayınız, 5 nokta emniyet kemerlerini
söktüğünüzde diğer 5 farklı yüksekliği kullanınız.Ço-
cuğunuz büyüdükçe bu yüksekliği ayarlamayı unutmay-
ınız.
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Isofi x bağlantı çubuklarını (IK) aracın isofi x kancalarına 
(IA) klik sesi duyana kadar itin ve takılınca burakın.
Lütfen bağlantı yaptıktan sonra aracın isofi x kancaları-
na takılıp takılmadığını kontrol edin.

Yeşil: Bağlantı doğru

Kırmızı:Bağlantı yanlış!

Sadece doğru montaj çocuğunuzun güvenliğini sağla-
maktadır.

1.3. ISOFIX ve Top tether (Universal) ile Montaj

1.3.1 Araç koltuğuna konumlandırma

HEYNER® MultiRelax AERO Fix i aracın koltuğuna konum-
landırmadan önce ihtiyaç halinde yönlendiricileri (IH) 
aracınızın isofi x bağlantı kancaları boşluğuna yerleştiri-
niz. (Bu boşluklar her araçta olmaz)
 

Top tether ı (TT) koltuğun üzerine koyunuz.
HEYNER® MultiRelax AERO Fix aracınızın giriş yönüne 
doğru yerleştiriniz. 

1.3.2. Isofi x ve Top Tether in (TT) Araca Montajı

Isofi x ayar düğmesine (IE) ve Isofi x bağlantı çubuğunu 
dışarı doğru çekin ve isofi x ayar düğmesini bırakın. Bu 
çubukların geriye doğru gitmediğinden emin olun.
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DİKKAT:
Eğer Top tether (TT) doğru bağlanmış ve gerdirilmiş ise 
toka üzerinde yeşil renk olacaktır.

Dikkat!
Lütfen Top tether baglantı kancası yerine valiz-bavul 
baglantı kancasını kullanmayınız.

Aracınızda bu sembolü arayınız:
Yalnızca HEYNER® MultiRelax AERO Fix  isofi x bağlantı 
kancaları ve Top tether ile kurallara uygun bağlanır ve 
çocuğunuzu korur.

Şimdi Top tether ı alın ve aracınızın başlık kısmının 
altın geçirin.

Top tether ın kancasını aracınızda ki kanca yerine takın 
ve kemeri gerdirin. Top tether takma yeri araçtan araca 
farklılık gösterebilir, bunu aracınızın kullanma kılavuzun-
da görebilir veya servisinden öğrenebilirsiniz.
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Kemerlerin dönmemiş ve gergin olduundan emn olunuz.

Kemerin altında kışın kalın elbise giydirmekten kaçınınız.

ÖNEMLİ:
Lütfen 3 nota emniyet kemerinin dönmemiş ve sıkış-
mamış olduğundan emin olunuz.

Lütfen kullanma kılavuzundaki talimatlara uyunuz ve bir 
sorunuz olursa İthalatcı fi rma ile irtibata geçiniz.

1.4.2 Oturma ve Yatış Pozisyonu

HEYNER® oto koltuğu ayar mekanizması ile donatılmıştır. 
Sadece tek elle basit ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir. 
Pozisyon ayar düğmesi (PG) ni çevirerek sırtlık kısmını 
(N) yatış pzisyonuna ayarlayabilirsiniz.

1.4 Çocuk HEYNER® MultiRelax AERO Fix

1.4.1 Çocuk Güvenligi

Kemer ayar yerine (GV) basarak omuz kemerlerini (G2) 
kendinize doğru çekin.

DİKKAT:
Lütfen omuz kemer kılıfını çekmeyiniz bilakis omuz 
kemerlerini çekmelisiniz.

Emniyet kemerini (D) ve (G) açınız.

Omuz kemerlerini (G2) sağa ve sola koyunuz.
Şimdi çocuğunuzu HEYNER® MultiRelax AERO Fix, 
koltuğuna oturtunuz.
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2. Gurup II+III (15-36kg)

2.1 5 Nokta Emniyet Kemerinin Çıkartılması

Kemer ayar yerine (GV) basarak omuz kemerlerini gevşe-
tiniz ve omuz kemerlerini (G2) kendinize doğru çekiniz.

Omuz kemer kılıfını çekmeyiniz. 

Koltuğun arka kısmında kemerlerinin birleştigi kancadan 
(G2) kemerleri çıkartınız. 

Sonra omuz kemerlerini kendinize doğru çekerek kemer 
geçme yerlerinden (G1) çekiniz ve çıkartınız. 

Toka kemerini çıkartmak 
için metal tutacak ile kemeri 
aşağıdan yukarı doğru iterek çı-
kartınız.

1.5 Isofi x ve Top Tether ın araçtan Sökülmesi

Lütfen koltuğun yatış pozisyonunda olmadığına dikkat
ediniz.

Düğmesine basarak Top Tether ı (TT) gevşetiniz ve 
aracınızın bağlantı yerinden çıkartınız. Top tether i kol-
tuğunuzun üzerine koyunuz.

Heyner MultiRelax Aero Fix koltuğu öncelikle aracınızın 
arka tarfına doğru hafi fce itin ve isofi x dügmesine (IE) 
basarak isofi x bağlantı çubukları ucunun (IK) açılmasını 
sağlayınız. Press
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DİKKAT: Kemer dönmemiş olmalıdır. Optimum kemer 
geçişi için başlık yüksekliği doğru seviyede olmalıdır.

Balık ayar mandalı (H) sayesinde başlığı istediğiniz 
yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Başlığın (A) alt tarafı ile 
omuz arasında 2 parmak mesafe olmalıdır.

Şimdi aracın alt kemerini (W) kemer takma ucu (V) ile 
birlikte kemer tokasına klik sesi duyana kadar takınız.

ÖNEMLİ:
Kemerin çocuğun boğazının yakınından geçmediğin-
den emin olunuz. Bütün kemerler dönmemiş ve gergin 
olmalıdır.

Kemer ve vücut arasında sadece açı bir el kadar mesa-
fede olmaldır. Aracın kemer yüksekliğini çocuğunuzun 
büyüklüğüne göre ayarlayabilrsiniz. Zaman zaman 
kemer ayarını çocuğunuzun büyüklüğüne göre ayar-
layınız.

Lütfen kullanma kılavuzunu iyice okuyunuz ve bir 
sorunuz olduğunda ithalatcı fi rma ile irtibata geçiniz.

JŞimdi 5 nokta emniyet kemerini 
çıkartmış oldunuz. 

2.2 Isofi x ile Top Tether'sız ve Aracın 3 Nokta Emniyet 
Kemeri ile Bağlantı (Semi-Universal)

Aracın emniyet kemeri 4 parçadan oluşur:
Alt kemer (O), Üst kemer (N), mandal-kemer takma ucu 
(P) ve kemer tokası (Q).

Grup II ve III de isofi x bağlantısı yalnızca ek bağlantı ile 
izinlidir. Koltuğu isofi xle bağlayınız. Lütefn 1.3. maddesini 
takip ediniz.

DİKKAT:
Lütfen aracınızın el kitabında izin verilen koltuk yeri 
hakkında bilgi alınız. 

HEYNER® MultiRelax AERO Fix koltuğuna çocuğunuzu 
oturtunuz. Aracın omuz kemerini kemer geçme yerinden 
geçiriniz. Optimum kemer geçmesi omuzun ortasından 
geçecek şekilde olmalıdır.
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3. Pfl egeanleitung

Kemer ayar yerine (GV) basarak omuz kemerlerini gevşe-
tiniz ve omuz kemerlerini (G2) kendinize doğru çekiniz.
Omuz kemer kılıfını çekmeyiniz.

Koltuğun arka kısmında kemerlerinin birleştigi
kancadan (G2) kemerleri çıkartınız.

Sonra omuz kemerlerini kendinize doğru çekerek kemer 
geçme yerlerinden (G1) çekiniz ve çıkartınız.     

Bu şekilde kemrler çıkmış olur.

Toka kemerini çıkartmak için metal tutacak ile kemeri 
aşağıdan yukarı doğru iterek çıkartınız.

Kılıf sadece 30 derecede yıkanabilir. Kemer ve kilitleri 
yıkamayınız.

Dikkat:
Lütfen kurutma makinasında kurutma yapmayınız. Kemer 
doğru şekilde taktığınıza dikkat ediniz.

Kemerlerin doğru takıldığından emin olunuz gerekirse 
kemerleri çıkartmadan önce kemerlerin resmini çekiniz.
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• Oluşabilecek problemlerde satıcıya veya
   HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH  ya başvurunuz

• HEYNER® MultiRelax AERO Fix oto koltuğu kullanmadığı zamanda araçta     
   bağlanmalıdır.

• Kazadan sonra ana kucağı yenisi ile değiştirilmeli veya üretici 
fi rmaya test içi gönderilmelidir. Testler ücretlidir.

• oto koltuğuuzun yıllar kullanılabilir, ancak bazı parçaları kullanıma bağlı 
   eskiyebilir örneğin kılıfı, değişecek parça mutlaka orijinal HEYNER® parçası 
   olmalıdır.

• hiçbir zaman kendi orijinal kılıfı olamadan kullanılamaz 

• Kılıfı değiştirmek isterseniz HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH fi rmasının    
   temsilcisi ile iletişime geçiniz.

• Kılıfı 30 derecede veya elde yıkayınız. 

• Plastik parçalar sabunlu su ile yıkanabilir. Omuz kemri kılıfı ılık suda
   yıkanabilir.

• Kullanma kılavuzunu daima koltuğun yanında bulundurunuz.

4. Önemi Bilgilendirme

HEYNER® MultiRelax AERO Fix  i ECE R44/04 sertifi -
kasına sahiptir.  Etiket portakal renkte koltuğun arka 
tarafında bulunmaktadır.

Diese Zulassung verliert Ihre Gültigkeit, wenn Sie Ände-
rungen am Sitz vornehmen. Diese können die Sicherheit 
reduzieren oder gänzlich nehmen.

HEYNER® MultiRelax AERO Fix evde oyuncak ve bir 
oturak olarak kullanılmamalıdır. Lütfen koltuğun tarifi  
için yeteri kadar zaman ayırınız.

• Lütfen kullanmadan önce oto koltuğunun aracınız için   
  uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

• Oto koltuğu ERE R44/04 kurallarına göre araçta 3 
   nokta emniyet kemri,isofi x ve top tether özelliği ile 
   donatılmış araçlarda kullanılabilir.

• HEYNER® koltuklarda kemerler dönmemiş ve gergin olmalıdır

• Koltukta yapılacak herhangi bir değişikliğie izin verilemez.

• Dikkat ediniz ki ana kucağının plastik kısımları sıkışmalarda veya
  darbelerde kırılabilir!
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5. Birkaç Bilg
• Ağır olan malzemeleri araçta fırlayacak yerlere koymayınız ki bir kaza anında 
  tehlike oluşturabilirler. 

• Araçta emniyet kemeri takmayan yolcu kaza anında çocuğunuz için bir tehlike 
   oluşturabilir.

• Seyehatda ve özellikle uzun seyehatlarda çocuğunuz ile ilgilenin ve göz kulak 
   olun.

• Araç kapıların çocuk kilidini mutlaka aktif duruma getirin ki çocuk içerden 
   aracın kapısını açamasın.

• Çocuğunuzu araçta asla gözetimsiz bırakmayınız.

• Wird der Sitz auf dem Beifahrersitz genutzt schieben Sie diesen bitte so weit 
   wie möglich nach hinten und beachten die Hinweise im Fahrzeug-Handbuch.

ACHTUNG:
Die Zulassung erlischt, sobald Sie am Auto-Kindersitz etwas verändern. Ände-
rungen darf ausschließlich der Hersteller vornehmen. 
Der HEYNER® MultiRelax AERO Fix darf ausschließlich zur Sicherung Ihres 
Kindes im Fahrzeug verwendet werden.
 

Çocuğunuzu Korumak için:

• Her sürüşten önce koltuğun bağlantısını kontrol ediniz.

• Çocuğunuzu araçta hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayınız.

• Ön koltuğu mümkün olduğukadar öne itiniz ki çocuğunuzun ayakları ön
   koltuğa sıkışmasın veya çarpmasın

• Koltuğu kullanmadığınız sürece direkt güneş ışığından koruyunuz.  Aşırı 
   sıcaktan kemerler çok ısınabilir.

• Çocuğunuzun araçtan indirirken kaldırım tarafından çıkartınız.

• Uzun seyehatlerde çocuğunuzu dinlendiriniz.

DİKKAT:

• Kemer tokasını kemerden hiçbir zaman çıkartmayınız.

• Kullanma kılavuzunu daima koltuk yanında ulundurunuz.
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